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101 - Cuesta del Cielo
Tijdens deze wandeling beklimmen we de Cuesta del Cielo, een bergkam in de Sierra de
Almijara. Vanaf deze berg hebben we een zeer ruim uitzicht over de Middellandse Zee, de
Sierra de Tejeda en de Sierra de Almijara en verder naar het oosten de Sierra Nevada van
Granada. Omdat de wandeling relatief lang is en veel hoogteverschil overbrugt, gaan we terug
vanaf de Cuesta del Cielo. Het is echter goed mogelijk om het pad verder te volgen en nog
zo'n 400 meter extra te klimmen, naar de Pico del Cielo.
Vanaf het parkeerterrein van de Cueva de Nerja (1) lopen we een stukje terug naar het
begin van het parkeerterrein en steken de weg over naar een onverharde weg waar een bord
van de de Junta de Andalucía staat (2). Iets verderop gaan we over een kabel heen die deze
weg voor het autoverkeer afsluit. We negeren het pad rechts en gaan rechtdoor.
We volgen deze onverharde weg lange tijd en gaan bij de Y-splitsing (3) rechtsaf (linksaf
gaat het naar het recreatieterrein el Pinarillo). Deze onverharde weg gaat vanaf hier sneller
stijgen en heeft een aantal doorsteekjes, indien gewenst.
Op zo'n 570 meter hoogte komen we langs rechts een pad, maar we blijven hier
links/rechtdoor aanhouden op het brede pad (4). Verderop, op zo'n 750 meter hoogte,
komen we bij een T-splitsing (5) waar we links gaan, aangegeven met een groot bord
"Sendero Pico del Cielo".
Iets verderop bij het huisje Cortijo de la Civila kunnen we zowel links als rechts, omdat
deze paden verderop weer bij elkaar komen. Vanaf hier is het pad smaller en een stuk
steiler.
Na een tijd klimmen komen we net iets onder de 1.100 meter uit op een bergpas (6), waar
we naar rechts een mooi zicht richting Granada en de Sierra Nevada hebben. We gaan hier
naar links nog een stuk verder over de Cuesta del Cielo, tot we op zo'n 1.195 meter op het
hoogste punt van deze bergkam uitkomen (7).
Vanaf hier is het mogelijk om nog zo'n 400 meter verder te stijgen naar de Pico del Cielo,
maar wij gaan vanaf hier via dezelfde route terug naar de Grotten van Nerja (1).

De Feiten
Duur: 5:00 uur
Lengte: 18,6 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: GR-249, milestones
Totale hoogteverschil: 1.103 m.
Hoogste punt: 1.195 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Málaga de A-7 richting het oosten
en neem afrit 295 naar Cueva de Nerja. Blijf nu
de borden naar Cueva de Nerja volgen en
parkeer de auto bij het parkeerterrein van de
grot (betaald: in 2014 1 euro voor een dag) of
net voor de ingang van het parkeerterrein van
de grotten aan de linkerkant bij het begin van
een onverharde weg.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 36 45.701
Longitude: W 3 50.782
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